
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Thema: Vrijheid en gebondenheid

Kies voor het leven!

Zondag 12 februari 2017
voorganger: ds. Joep de Valk
organist: Erik Visser
lector: Herman Vinckers
koor Vrijburgcantorij olv Kaiyi Min

orgelspel William Byrd, fantasie in C
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luiden van de klokken

stilte en aansteken van de kaars 

de gemeente gaat staan
Lichtlied doe je licht aan

votum en groet
voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige.
gemeente: Die liefde is en grond van ons bestaan.
voorganger: Die ons stelt in haar licht en ons roept tot zijn dienst.
gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

voorganger: Vrede zij u.
gemeente: De wereld zij vrede.

.   lied  280 De vreugde voert ons naar dit huis
koor couplet 1, verdere coupletten door allen.
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melodie LvdK 447                                                             tekst Sytze de Vries
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2.  Dit huis van hout en steen, dat lang
     de stormen heeft doorstaan,
     waar nog de wolk gebeden hangt
     van wie zijn voor gegaan.

3.   Dit huis dat alle sporen draagt
      van wie maar mensen zijn,
      de pijler die het alles schraagt,
      wil Jij die voor ons zijn?

4.   Zal dit een huis, een plaats zijn 
waar
      de hemel open gaat,
      waar Jij ons met Jouw eng’len         
troost,
      waar Jij Je vinden laat.      

6.   Vervul ons met een nieuw verstaan
   van ’t woord, waarin Gij spreekt
   en reik ons zelf als leeftocht aan
   het brood, dat Gij ons breekt.

de gemeente gaat zitten

inleiding, stilte, inkeer

inkeerlied  God die ons ooit bevrijdde
alle coupletten door allen
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2.   Gij zijt ons bijgebleven! Met vrijheid om te leven
hebt Gij God, ons bedacht. 
Die weldaad te gedenken is levensduurte schenken
wie rechteloos wordt omgebracht. 

3.   Een haven voor de vreemde, een huis voor de ontheemde
een veilig toevluchtsoord, 
een vrijplaats van vertrouwen: God, laat uw kerk zo bouwen
aan 't erfdeel, dat u toebehoort. 

.   lezing uit Matteus. hst 5, 17-26
    Ik ben niet gekomen om de regels af te schaffen, maar om ze te vervullen.

 .   kort orgelspel Speridio a Monte Carmelo, Canzona la Mariana

.   lezing uit Deuteronomium. hst 30, 15-20
Kies voor het leven!

lied 316  Het woord dat U ten leven riep
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koor couplet 1, verdere coupletten door allen.                   tekst, Jan Wit
 mel: Geneve, 1551

2.   Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: Wie zal voor
mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van d´ overkant 
der zee
de schat der diepe wijsheid 
mee,
die ’s levens raadsel kan 
verklaren?

3.   Het woord van liefde, 
vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart 
geschreven.
Rondom u klinkt de stem van
God:
vrijspraak, vertroosting en 
gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten 
leven.

overdenking

pianospel, Felix Mendelssohn, Lied ohne Worte in A
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voorbeden, afgewisseld met

meditatieve stilte

gezamenlijk Onze Vader

mededelingen en open ruimte
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar Helen Knoppen

collecten, thema   Gemeente en anderen

.   eerste collecte, Remonstrantse Broederschap
In onze samenwerkende gemeente wordt ook gecollecteerd voor het landelijk
werk van de Remonstrantse Broederschap.
Rekening: NL 39 INGB 0000 140 938. Remonstrantse Broederschap, 
Utrecht.

.   tweede collecte, gemeente

.   orgelspel tijdens de collecten, Johann Sebastian Bach, Fantasie in C

slotlied 848 Al wat een mens te kennen zoekt
koor 1e couplet, verdere coupletten door allen

tekst, Henk Jongerius
mel:  Scottish Psalter 1634
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Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

afscheid en zegen
gemeente antwoordt met Amen

koor:
The Lord bless you and keep you,
the Lord make His face to shine upon you,
to shine upon you and be gracious
and be gracious unto you.
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The Lord lift up the light 
of His countenance upon you.
and give you peace. Amen,

Orgelspel, Abraham van den Kerckhoven, Fantasie in d

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken in de 
Moddermanzaal, waar de tentoonstelling ‘Verdwaalde engelen’ van Jihad 
Abousleiman is geëposeerd.

************************************************************
mededelingen: 
Zondag 19 februari, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur .
Voorganger, ds. J. van Werkhoven

Maandag 13 februari 20 uur in Vrijburg:, Mackenzie-kamer
Het woord vrijheid valt vaak. Maar wat betekent dat eigenlijk? En hoe 
moeten we omgaan met de spanning en strijd om ons heen en in onszelf?
Op maandagavond gaat organisatiefilosoof Mieke Moor, auteur van het boek
Tussen de regels. Een esthetische beschouwing over geweld van 
organisatie, hierover met ons in gesprek. We beginnen met een inleiding van 
haar, daarna voeren we een Socratische dialoog aan de hand van 
bovenstaande vragen. Zie ook http://www.vrijwerk.org/ Wees welkom! 
Graag vooraf even een mailtje naar info@margrietdijkmansvangunst.nl

Dinsdag 14 februari, om 19.45 uur, Mindfulness. (Annemieke van der Veen 
en/of Joep de Valk).

Donderdag 16 februari om 12.30 uur, de maandelijkse diaconie-lunch.

De voorgangers van Vrijburg zijn  ds. Joep de Valk (06 53391524)ds. Japke van Malde 
(071-5142807) en ds. Liesbeth Baars ( 06 23641242) Wilt u een gesprek met één 
van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen.
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